
ENQUESTA A PARTITS POLÍTICS. JULIOL 2015

RESPOSTA MES MOVIMENT D'ESQUERRES- MARINA GELI

Per tal de poder recollir totalment les seves respostes els demanem que no superin
les 100 paraules per a cada un dels punts de l'enquesta. Moltes gràcies.

1.  Quines  són  les  característiques  de  l'actual  sistema sanitari  català  que
s'haurien de mantenir? Citi les tres que consideri més importants:

Model Sistema Nacional de Salut de voluntat accés universal via empadronament. 

Descentralització i desconcentració dels serveis i programes a pobles i ciutats. 

Atenció primària, amb Centres de Salut, ASSIR, Salut mental comunitària infantil i 

juvenil, sociosanitari, ...molts serveis comunitaris. 

2.  Quines  són  les  característiques  de  l'actual  sistema sanitari  català  que

s'haurien de canviar? Citi les tres que consideri més importants

Pressupost plurianual 2016-2020 vinculat a Pla de Salut i Pla de Serveis. Increments 

quinquennals acordats que han de tenir fons de reserva com les pensions per caiguda 
ingressos. 

Contracte amb cada ABS amb pressupost finalista que permeti que la primària lideri el 

continuum pacient, els diagnòstics i seguiments tractaments resta de nivells, ingressos a 
sociosanitaris directes des de primària. Ha de permetre, sota criteris clínics, establir temps 
d'accessibilitat i resolució pels pacients en cada patologia.

Acord marc amb els professionals 2016-2020 per establir condicions professionals, 

laborals, rols i circuits clínics,...

3. Respecte el RD 16/2012, pensen que caldria derogar-lo?
http://www.boe.es/boe/dias/

þ Sí  ○ No ○ No ho sé

4. Pensen que a Catalunya s'ha de fer una legislació pròpia que asseguri la
cobertura universal  a  tota la  població,  inclosos  el  immigrants  en situació
irregular?

Þ  Sí ○ No ○ No ho sé

Si necessitem Llei de bases de Salut i social catalana per determinar accessibilitat universal i 
reformes,refoses i simplificacions necessàries. De fet el 2010 Llei d'universalització efectiva vigent,
aprovada per unanimitat, encara que Reial Decret 16/2012 pot dir que està invalidat?

http://www.boe.es/boe/dias/


5.  Quines són,  en la  seva opinió,  les  tres  principals  funcions de l’atenció
primària de salut dins del sistema sanitari?

Intervenció en la salut i malaltia de totes les persones, individualment. El diagnòstic 

precoç esdevé element clau dels canvis. 

Intervenció comunitària per minimitzar desigualtats en salut, fer promoció i prevenció i 

atenció a la cronicitat i el tram final de la vida. 

Treball integrat amb sistema social, educatiu, laboral,...

6.  Quin percentatge del  pressupost  global  de  salut  creuen que ha d'anar
destinat a l'atenció primària:

 ○  entre el 10 i el 15% ○ entre el 15 i el 20%

 ○ entre el 20 i el 25% ○ entre el 25 i el 30%

þ  més del 30%

Més del 30% Ara 17% Atenció primària + 16% receptes mèdiques 33% i si  afegim tot el  que
s'inverteix  a  l'àmbit  extrahospitalari  (rehabilitació,  oxigenoterapia,  salut  mental  comunitaria,
sociosanitari,  ..)  Si  donem a  les  ABS la  capacitat  de  dirigir  el  sistema i  d'intervenir  en  tot  el
comunitari i amb diagnòstics (especialitats i proves hospitalaries) la primària pròpia entorn 22% i
sumant tot, receptes i circuits i comunitària, gairebé el 50%. Pla 2016-2020.

7. Quina consideració els mereix la major  pèrdua de despesa en l’atenció
primària en els pressupostos de salut en els últims 4 anys? (Aclariment: la
disminució del pressupost de salut en els últims 4 anys ha estat d'un 16%,
per a l'atenció primària un 20 %)

La primària + fàcil retallar ja que capítol personal majoritari i a + guanys eficiència no es queden a 
primària. Dels + 500 milions estalvi receptes mèdiques cap a retornat. 

La clau canvi de model contractació i compra a primària, pressupost finalista i autonomia gestió i 
avaluació resultats. 

8. Quina de les següents formes de gestió dels Equips d’Atenció Primària 
plantejarien  si governessin?

 ○  Actual model de l'ICS

○ Amplia autonomia de gestió dins de l'ICS

○ Entitats de base associativa (EBAs)

○ Altres.  

Autonomia de gestió a totes les ABS amb independència fórmules. Primària ICS, EBAs, entitats 



sanitàries ja sector sense ànim lucre . La primària no ha de sortir a concurs i ha de ser gestionada 
per mitjans propis o organitzacions dels sector no profit o equips autogestionaris professionals però 
sempre amb pressupost finalista, autonomia i avaluació resultats. La central de resultats ens ha de 
permetre avançar cap ací.

9. Per assegurar l'accés dels pacients sense demora al metge i infermera de
família quines mesures prendrien:

Cal revisar de nous plantilles ABS, analitzar oferta i  demanda. La demanda en base autonomia
gestió ha de ser ordenable, per incrementar resolució telefònica, telemàtica i destriar aguts i altres
en cada equip i població a atendre.

10. Com organitzarien l'atenció continuada i urgent a Catalunya i quin paper
donarien als diferents dispositius:  CUAPs,  serveis d'urgències hospitalaris,
central telefònica...

Les emergències liderades per SEM, sistema emergències médiques. 

Les urgències cal analitzar la gran variabilitat territorial de la demanda que s'ha de resoldre 
majoritàriament en horari de 8 a 8 o 8 a 22 hores o 8 a 24 hores als Centres de Salut. Els CUAPs 
han de resoldre una gran part en zones urbanes i els hospitals han de resoldre altre part però de 
nivell hospitalari. A cada sector amb la informació ara disponible cal fer plans de resolució 
urgències. 

Cal que el 061 encara tingui paper conductor i de resolució segmentat per edats i patologies.

11. Respecte l'atenció domiciliària de pacients crònics i en situació de final
de vida, quin model defensarien en general:

○ Que siguin atesos per equips específics, propis o aliens als equips d'atenció
primària

○ Que siguin atesos pel seu metge i infermera habituals

Cal primordialment que siguin les ABS que atenguin als pacients a domicili. Els PADES reforç
sector de la primària vinculant clínicament als especialistes hospitalaris. Cada ABS ha de fer pla
atenció domicili en base el coneixement població i autonomia centre. En zones molt metropolitanes
poden haver serveis o programes de suport.

12. Si governessin quines serien les primeres mesures respecte a l’atenció
primària de salut?

Implantació després acord sector, professional Pla Innovació Atenció primària i comunitària 2016-
2020, amb accions i avaluacions clares. Cal dotar de pressupost just finalista (criteris coneguts) a 
cada ABS, a cada sector i regió sanitàries. 



13.Finalment, ens agradaria si ens pogués respondre també a una pregunta 
més personal: Coneix el nom de la seva infermera i el seu metge de 
capçalera?:

þ Sí ○No


